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Veşti bune pentru investiţiile din Piteşti

Proiecte de
peste 200
milioane
euro

Bogdan
Sorescu - locul
2 în lume!
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Tînăra mămică
a murit

şi vadă fetiţa crescînd
Fratele mămicii care nu va putea săsocializare la scurt
a dat vestea cumplită pe un cont de
el a făcut public cînd
timp după ce a survenit decesul. Tot
şi cînd va avea loc
va ﬁ adus trupul neînsuﬂeţit, unde
înmormîntarea.
pagina

3

- Mai citiţi -

Fotbaliştii, testaţi
de doctori!
Fotbaliştii de la FC Argeş au
efectuat, ieri după-amiază, vizita
medicală la Policlinica Sportivă din
Craiova. La această vizită medicală au fost prezenţi 22 de jucători,
singurii absenţi motivaţi ﬁind mijlocaşii Andrei David şi Raul Costin.
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Maşina s-a rostogolit
100 de metri
Un accident grav s-a petrecut
în noaptea de miercuri spre joi, pe
DN 73, în Clucereasa. Trei pasageri au fost răniţi, după ce au fost
proiectaţi şi împrăştiaţi pe un
cîmp, din maşina în care se aﬂau.
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Extragerile LOTO:
LOTO6/49:35, 20, 10, 31, 3, 32
Joker: 22,20,12,42,15,12
LOTO5/40:39, 11, 14, 20, 9, 23
Noroc:
3 6 9 11 9 8
NOROC PLUS: 8 2 6 6 5 7
SUPER NOROC: 3 1 0 2 4 7

Cristina a fost diagnosticată cu
cancer în ziua în care a născut

Cînd soţia era la instanţă să obţină ordin de protecţie,

Bărbatul a dat
foc casei şi
şi-a tăiat gîtul
Soţia şi copilul erau la Judecătorie şi
aşteptau sentinţa cînd el a distrus casa

„Armani“ punea
femei în vitrină

Marian Dragoş Stoican

Aşa după cum
v-am informat, în
noaptea de 9/10 ianuarie 2018, pe DN
73, în comuna Stîlpeni, Marian Dragoş
Stoican, în vîrstă de
30 de ani, din Cîmpulung, şi-a pierdut viaţa
după ce maşina pe
care o conducea a intrat într-un cap de
pod. Tînărul era implicat în dosarul de proxenetism „Vader“, iar
din 3 octombrie 2017,
se aﬂa sub control judiciar.
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După ce a pierdut la păcănele,
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Tînărul s-a
spînzurat,
la 27 ani
Cadavrul a fost văzut din stradă de un localnic

incredibil în ce fel a sfîrşit viaţa
unui tînăr în vîrstă de 27 de ani, din
comuna nucşoara. acesta a fost
găsit fără viaţă, ieri dimineaţă,
după ce se spînzurase într-o
livadă de pruni, din Domneşti.

Ultima oră
S-a aruncat în faţa trenului
Un bărbat a cărui identitate nu fusese stabilită pînă la închiderea ediţiei noastre a sfîrşit sub
roţile trenului, la Leordeni. Din primele cercetări, necunoscutul s-a sinucis, aruncîndu-se în faţa
Săgeţii Albastre care se ducea la Bucureşti, ieri, în jurul orei 16.30. Vom reveni. M.Sandu

Tragedie fără precedent, ieri dimineaţă, în comuna Mioarele! Pe fondul unor neînţelegeri în familie, care l-au măcinat psihic, un bărbat de 47 de ani, din localitate, şi-a incendiat gospodăria, iar apoi s-a sinucis, ﬁind găsit în locuinţa cuprinsă de ﬂăcări cu gîtul tăiat.

Curs valutar: 1Euro - 4.6374 USD - 3.8821 Gramul de aur - 164.6666

